UCHWAŁA NR LVIII/1233/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019
wprowadza się następujące zmiany:
1. Pkt. V.1.a) otrzymuje brzmienie: „a) wspieranie i powierzanie zadań publicznych zlecanych do
realizacji klubom sportowym, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom”;
2. Pkt. VI.1.4. otrzymuje brzmienie: „VI.1.4. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
W OBSZARZE SPORTU ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA.
W zakresie współpracy z klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
zajmującymi się sportem, Program określa zasady, priorytetowe zadania publiczne w obszarze
sportu, których realizacja związana jest z ich finansowaniem z budżetu Gminy Miejskiej Kraków
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395 z późn. zm.). Oczekiwanym
rezultatem współpracy jest przede wszystkim poprawa warunków uprawiania sportu, zwiększenie
dostępności społeczności lokalnej do oferty sportowej oraz wzrost efektywności działań
związanych z realizacją zadań publicznych i zaangażowania organizacji sportowych w obszarach:
▪ tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
▪ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
▪ realizacji wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,
▪ organizowania lokalnych imprez sportowych.
Możliwe jest również realizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym z zastosowaniem
innych trybów określonych w odrębnych przepisach, przy zachowaniu dbałości o wysoką jakość
wykonania zadań.”;
3. Pkt. VI.2. otrzymuje brzmienie: „VI.2. OTWARTE KONKURSY.
Zasady organizacji Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych określa
uchwalany corocznie Program współpracy miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Warunki i tryb finansowania
zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
sportu na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171) mogą zostać określone przez Radę Miasta Krakowa w odrębnej
uchwale, wraz ze wskazaniem w niej celu publicznego z zakresu sportu, który Gmina Miejska
Kraków zamierza osiągnąć.
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Wspierając i upowszechniając kulturę fizyczną oraz tworząc warunki, w tym organizacyjne,
sprzyjające rozwojowi sportu, Miasto ogłasza konkursy na następujące projekty:
1. Droga do mistrzostwa,
2. Sportowy sukces,
3. Aktywny Kraków,
4. Mistrzowie w Krakowie,
5. Realizacja lokalnych programów lub imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych na terenie
dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje pozarządowe (zadania dzielnic).
Rozpatrując złożone wnioski, uprawniony organ administracji publicznej:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie
realizowane zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych wnioskującego lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków wnioskującego;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku wnioskodawców,
którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Ponadto, w ramach szczegółowej oceny merytorycznej stosuje się następujące kryteria
dodatkowe:
A/ Droga do mistrzostwa:
o Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Systemie Sportu
Młodzieżowego,
o Wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
międzynarodowych,
o Wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
regionalnych,
B/ Sportowy sukces:
o Liczba grup szkoleniowych i uczestników zajęć sportowych,
o Udział i wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
międzynarodowych,
o Udział i wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
krajowych,
o Udział i wyniki we współzawodnictwie indywidualnym oraz drużynowym w imprezach
regionalnych,
C/ Aktywny Kraków:
o Liczba i ranga organizowanych ogólnomiejskich imprez rekreacyjnych,
o Innowacyjność oferty programowej,
D/ Mistrzowie w Krakowie:
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o liczba uczestników imprezy,
o czas trwania imprezy,
o zasięg terytorialny i ranga imprezy, jej wartość promocyjna dla Miasta,
E/ Realizacja lokalnych programów lub imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych na
terenie dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje pozarządowe (zadania dzielnic):
o liczba uczestników projektu,
o czas trwania projektu,
o wartość promocyjna projektu.
Szczegółowy zakres punktacji oraz wagi do ww. kryteriów będą corocznie uchwalane
podczas wspólnego posiedzenia merytorycznej komisji Rady Miasta Krakowa, właściwej dla
spraw sportu oraz Rady ds. Sportu, na podstawie wniosków Wydziału Sportu”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
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